
brengt beweging  

 

Hier ben ik goed in 

Vlotte teksten schrijven, 
brandstrategieën en 
programma’s ontwikkelen, 
nieuwe content eigen maken 

Zo breng ik beweging 

Ik ben een onderzoekende, 
nieuwsgierige en gedreven 
communicado. Door mijn 
analytische denken en 
pragmatische doen zet ik snel 
een passend en pakkend 
verhaal neer.  
 

  

 

Merel 
Nissen 
 
 
Persoon/contactgegevens 
28-06-1995 
merel@jongehonden.com 
06 44 78 93 78 
www.jongehonden.com 
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Werkervaring 

Communicatie, De Nationale Denktank  
Maart ’22 – heden 
De Nationale DenkTank wordt jaarlijks georganiseerd. Gedurende een periode van vier 
maanden gaan twintig jonge academici vanuit verschillende studieachtergronden een 
maatschappelijk probleem te lijf. De Nationale DenkTank van dit jaar vindt plaats van 
augustus tot december 2022 en omvat het thema biodiversiteit. De aanmeldingen voor 
de DenkTank openen binnenkort, hoog tijd om de werving en communicatie op poten te 
zetten. Mijn werkzaamheden bestaan uit:  
 + werving van nieuwe deelnemers en het uitwerken van een strategie 
 + diverse marketing- en communicatieactiviteiten 
 + social media beheer en het inrichten van advertenties 

Communicatie, ECP | Platform voor de informatiesamenleving 
Sept ’21 - heden 
ECP is een onafhankelijk platform waar de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en 
maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen met als doel een 
verantwoorde digitaliserende samenleving. Binnen ECP ben ik verantwoordelijk voor de 
communicatie voor de projecten: Gaia-X, Digitale Geletterdheid en Digivaardig in de 
zorg. Mijn werkzaamheden bestaan uit:  
 + het schrijven en redigeren van content 
 + eindredactie  
 + schrijven en versturen van de digitale nieuwsbrieven 
 + social media beheer 
 + websitebeheer  
 + organiseren (online) events  

Marketing & Communicatie, VWG 
Mei '17 – juli ‘21  
Het doel van VWG is om de cliënt financieel te ontzorgen. Hierbij focust VWG zich op vijf 
peilers: accountancy, belastingadvies, audit & assurance, corporate finance en 
salarisadministratie. Bij VWG hield ik mij ruim vier jaar bezig met: 

+ interne communicatie rondom het tot leven brengen van het merk VWG 
+ interne communicatie en branding rondom de defusie 
+ externe communicatie, zoals social media, arbeidsmarktcommunicatie  
+ social media beheer 
+ websitebeheer 

 + het ontwikkelen van communicatie- en huisstijlhandboeken  

Branding & HR medewerker, Codebreakers 
Aug '16 – mei ‘́17 
Codebreakers zijn storytellers. Als online branding bureau helpen zij hun klanten een 
sterk digitaal verhaal neer zetten, van website tot social media en van vindbaarheid tot 
coaching in groei. Ik hield mij ruim twee jaar bezig met: 

+ het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek naar een nieuwe dienst (interne 
merkactivatie) 
 + het uitwerken van een HR-strategie, zowel intern als voor klanten 

+ het ontwikkelen en geven van trainingen en strategische sessies 
 + het ontwikkelen van een functioneringsmethode  
 + het voeren van functioneringsgesprekken  
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Overige ervaring 

Onderzoek Duurzame bedrijfsvoering, Radboud Universiteit  
Feb ’21 – aug ‘21 
Om mijn master Communicatiewetenschap af te ronden aan de Radboud Universiteit, 
heb ik een scriptie geschreven over duurzame bedrijfsvoering en hoe communicatie kan 
bijdragen aan de transitiedynamiek.  

Internal branding (afstudeerstage), Codebreakers 
Aug '14 – feb '15 
Voor Codebreakers deed ik onderzoek naar een strategie die het bedrijf en haar klanten 
helpt om medewerkers te transformeren in merkambassadeurs.  

PR & communicatie (meeloopstage), Fresh Communications 
Aug '14 – feb '15 
Tijdens mijn stage bij dit marketing- en communicatiebureau hield ik mij bezig met: 
netwerkborrels organiseren, ondersteunen in diverse PR- en communicatieprojecten, 
schrijven van communicatieteksten en genereren van free publicity.   

Opleidingen 

Communicatiewetenschap 
Master, Radboud Universiteit Nijmegen, 2019 – 2021 
In de master Communicatiewetenschap heb ik voor het vrije programma gekozen en 
additionele vakken van de master business administrations gevolgd: marketing & 
innovation, business development, innovation & entrepreneurship in context, 
entrepreneurship & finance  

Communicatiewetenschappen en Journalistiek 
Minor, Universidad de Complutense de Madrid, feb 2015 – juni 2015 

Communicatie 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2012 – 2016 

En ook 

Traineeship duurzaam en sociaal ondernemerschap, 
Starters4Communities Feb '21 – juli ‘21 

Penningmeester, Amnesty International Aug '20 –juni ‘21 
 
 
 
 

  

 

 Contactgegevens 
 
06 44 78 93 78  
merel@jongehonden.com 
www.jongehonden.com 
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 Contactgegevens 
 
06 24 92 58 07 
lana@jongehonden.com 
www.jongehonden.com  

 

 Contactgegevens 
 
06 [nummer] 
[naam]@jongehonden.com 
www.jongehonden.com  

 
Hé hallo 
 
Mail ons 
info@jongehonden.com 
 
Bellen gaat sneller 
06 – 11 07 63 42 
 
Of bekijk 
www.jongehonden.com 
 
En volg ons 
 
 
 
 
 
Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan 
kan er te alle tijde contact opgenomen worden. 
 
Jonge Honden 
Berlijnplein 524 
3541 CN Utrecht 

 
Jonge Honden 
Berlijnplein 524 
3541 CN Utrecht 

www.instagram.com/dejongehonden  

www.facebook.com/dejongehonden  

www.linkedin.com/company/jongehonden  


